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Zet uw toekomstdroom voor de Kogerveldwijk op de kaart!

Beste bewoner(s),
Hoe ziet de Kogerveldwijk Bruit in 2040? Na Ben analyse van alle kansen voor de wijk die we met vele
bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk hebben gemaakt, is het tijd om samen Haar de
toekomst to kijken. Dat doen we tijdens de MAAK.weken. Op allerlei plekken en met verschillende
thema's: MAAK.sessies. Werkt u mee aan Ben buurt waar iedereen zich thuis voelt en met plezier
woont, werkt en ontspant? U bent van harte welkom!
Aftrap MAAK.weken Kogerveldwijk op maandag 29 oktober
We trappen de MAAK.weken of met Ben presentatie van stedenbouwer Jeroen Ruitenbeek. U wordt
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Hoe zit het met De Witte Olifant en Kan Palen? Wat gebeurt
er met de rest van het terrein van het Oostzijderpark? En hoe staat het met de fontein op het
Zilverschoonplein? U hoort het allemaal.
Datum: maandag 29 oktober
Tijd: 15:00 - 17:00 uur en 19:00 - 21:00 uur
Locatie: Surbeza Samen 1 Samen Sterk: Slachthuisstraat 67 Zaandam
Themasessies: sluit aan
Tijdens de twee MAAK.weken komen zeven verschillende thema's aan bod.
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Mooie mix; aan de slag in eigen huffs!
Parels ontdekken: bouw aan toffe
plekken in de Kogerveldbuurt
Fris en energiek: hou droge voeten en
een fris hoofd!
Kleurrijk ontmoeten: we geven kleur aan
openbare ruimte
Gezond van lijf en geest: wat is nodig
voor een gezonde wijk?
Actieve wijk: wat heb je aan een
creatieve broedplaats?
Vernuftig vervoer: wat to doen met het
station en het gebied eromheen?

Wat vindt u belangrijk? Doe mee en werk samen met experts aan diverse projecten. Zaanstad maken
we samen, dus doe mee - en neem ook uw Buren en vrienden uit de wijk mee!
We sluiten de sessies of met een eindtentoonstelling op 12 november. Daar kan iedereen de
opbrengst van alles sessies komen bekijken.
Verhinderd op 29 oktober?
Kunt u maandag 29 oktober niet aanwezig zijn, maar wilt u zich wel graag opgeven voor een van de
themasessies? Of wilt u gewoon meer weten? Dat kan!
Kijk op https://maakkogerveldwijk.zaanstad.nl/MAAK.weken of stuur een e-mail Haar:
maakkogerveldwijk@zaanstad.nl

Met hartelijke groet,
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Ilja de Vries
Procesmanager Kogerveldwijk

